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1. Innledning
Alkohollovenpåleggerkommuneneå utarbeidealkoholpolitiskehandlingsplaner.Intensjonener å se
næringshensyn,folkehelseog innsatsenpå rehabiliteringsområdeti sammenheng.Folkehelsehensyn
skaltilleggessærligvekt.
Horten kommunehar tidligere hatt en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.For neste
planperiodeer det nå besluttet at det er mer formålstjenligå utarbeideen plan som i hovedsak
omhandlerkommunensalkoholpolitikkog de alkoholpoliskeretningslinjeneslik alkohollovenkrever.
Alkoholer det rusmidlet som forårsakerstørst belastningerbådei et individuelt perspektivog i et
samfunnsperspektiv.DenforegåendeplanenHandlingsplanfor psykiskhelseog rusmiddelpolitikk
2016-2019,ble så omfattende og lite konkret at den ikke lot segevaluereslik det var planlagt.Flere
av de tidligere planenesambisjonervar ogsåå ivareta mål og tiltak for tjenester bådepå
forebyggings-og rehabiliteringsområdet.Dette synesbedre ivaretatt i de respektiveenhetenes
virksomhetsplaner.Det ble gitt et mandat fra kommunalsjefenesledermøte(KLM)til
arbeidsgruppen.Den nye alkoholpolitiskehandlingsplanenvil væreet overordnetstyringsdokument
for kommuneni forvaltningenav alkoholloven.
Det overordnedemålet med alkoholpolitikkeni Norgeer reduksjonav de negativekonsekvensene
alkoholbrukhar for enkeltpersoner,tredjepersonerog samfunn.Norgehar en restriktiv
alkoholpolitikksammenlignetmed de fleste andre europeiskeland. De viktigstevirkemidleneer
bevilgningssystemet,
vinmonopolordningen,reklameforbudet,aldersgrenserog avgiftspolitikken.
RegjeringenSolberghar slått fast at hovedlinjenei alkoholpolitikkenskalliggefast.

1.1 Kommuneplanenssamfunnsdel
Kommuneplanenssamfunnsdeler det overordnedestyringsdokumentetfor lokalsamfunnets
utvikling. De ulike fokusområdenevil bli kommentert i kunnskapsgrunnlaget
i alkoholpolitisk
handlingsplan.Kommuneplanenssamfunnsdelhar fire fokusområder:
Attraktivitet
Godoppvekst
Trygghetfor innbyggerne
Natur og miljø
Den lokalealkoholpolitikkenskalutformes slik at dissehensyneneivaretas.

1.2 Lovgrunnlaget
Alkohollovenregulererstatensog kommunenesansvarsområdervedrørendeinnførseltil, utførsel fra
og omsetningav alkoholholdigdrikk i Norge.Lovenog forskriftene inneholderogsåbestemmelser
om anvendelseav alkoholi vissesammenhengerog særligepåbud og forbud knyttet til alkoholholdig
drikk.
Alkohollovensformål er i størst mulig utstrekningå begrensede samfunnsmessige
og individuelle
skadenesom alkoholbrukkan medføre,hovedsakeliggjennomå begrensetilgjengelighetenog
forbruket av alkoholholdigdrikk. Alkohollovengir kommunenestor frihet til å utforme egen
alkoholpolitikk.Alkohollovenkrever imidlertid at kommuneneskalutføre kontroll med utøvelsenav
salgs-og skjenkebevillinger,sikreat søkereom bevillingoppfyller lovenskrav, veilede
bevillingshaverei alkohollovenog sanksjoneremot brudd på alkoholloven.
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1.3 Målsettinger
Kommunenhar ansvarfor at den lokalealkoholpolitikkenmedvirkertil at omsetningav alkohol skjer
på forsvarligvis og innenfor lovverketsrammer. Kommunensalkoholpolitiskeretningslinjerer et
styringsredskapfor å begrenseskadevirkningenav alkoholbruk.
Horten kommunesmålsettingerfor alkoholpolitikkener som følger:
Kommunensalkoholpolitiskeretningslinjerskalværeforutsigbare,tydeligeog tilgjengelige
Kommunenskaltilrettelegge for alkoholfriesonerog arenaer,særligmed tanke på barn og
unge
Kommunenskalha et bredt spekterav kulturtilbud og næringsvirksomheter
Kommunenskalha en forsvarlighelsetjenestesom ivaretar rett til nødvendighelsehjelpfør,
under og etter behandling
Oppsummert:
Mål
Forutsigbarhet,
tydelighet og
tilgjengelighet

Virkemiddel
Alkoholpolitiske
retningslinjer

Vurderingskriterier Ansvar
Saksbehandlingen Administrasjon

Forsvarlig
Vilkår om Ealkoholhåndtering læringskurset:
«Ansvarligvertskap»

Gjennomført/ikke
gjennomført

Administrasjon/bevillingshaver

Tryggheti
lokalsamfunnet

Alkoholfriesoner

Har/Har ikke

Alle kommunalområder

Dialogforum
Variert overnattingsog serveringstilbud

Har/har ikke
Alkoholpolitiske
retningslinjer

Administrasjon
Kultur og samfunnsutvikling

Attraktivt og
mangfoldigkulturog næringsliv
God folkehelse

Forebyggendeinnsats
og aktivitet

Kultur og samfunnsutvikling
Oppvekst
Helseog velferd

Informasjontil
innbyggerneom
alkoholensinnvirkning
for helse

Forebygging,
behandlingog
oppfølgingtil
personerog/eller
pårørendetil med
alkoholrelaterte
helse-og sosial

Tjenesteretter helse Fått/ikke fått
og
Antall klager
omsorgstjenesteloven
Forsvarligeog
tilgjengelige
helsetjenester

Helseog Velferd
Oppvekst
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2. Kunnskapsgrunnlag
Horten kommuneskalleggeforskningsbasertkunnskaptil grunn for sinevalgav overordnede
målsettingerfor alkoholpolitikken,og måleneskalha sammenhengmed de lokalefokusområdenei
kommuneplanenssamfunnsdel.

2.1 Folkehelse
Alkoholbruker en av de viktigsterisikofaktorenefor helsetapog tidlig død i befolkningen.
Alkoholbrukmedfører en rekkeskaderog problemer,bådefor enkeltindivid,tredjepersonerog
samfunnetfor øvrig.Alkoholer det rusmiddeletsom forårsakerstørst belastningbådei et individuelt
perspektivog i et samfunnsperspektiv.
De fleste skaderog ulykkerskjer ikke som følge av langvarig
bruk, men som følgeav brå alkoholpåvirkningog rus. Redusertforbruk av alkoholi befolkningenkan
gi en betydeligfolkehelsegevinstog bidra til å minskesosialulikhet i helse.Kommunener en sentral
aktør i arbeidet med å begrensealkohol.
Det er nødvendigat kommunenhar et folkehelseperspektivpå alkoholpolitikken,dvs.iverksette
tiltak som retter segmot hele befolkningeneller generellegrupper.Forebyggingavalkoholrelaterte
skadermå seesi sammenhengmed andre folkehelsetiltak.Skjenkingog salgav alkoholkan gi viktige
inntekter og arbeidsplasseri kommunen,og en godt fungerendeutelivsnæringkan være en viktig del
av et lokalmiljø.Samtidigkan et høyt alkoholforbrukmedførestore kostnaderog menneskelige
lidelseri form av ulykker,skaderog andre negativehelsekonsekvenser.Et høyt alkoholforbrukkan
ogsågi flere konsekvenserfor lokalmiljøetsom kan være uheldigeog i noen tilfeller direkte skadelige.

2.1.1 Folkehelsei Horten kommune
Folkehelseni Horten er genereltgod. Samtidighar kommunennoen levekårsutfordringer.
Folkehelseprofilenviserat 11 % av barn og ungei Horten kommunevokseropp i vedvarende
lavinntekt, andelenensligeforsørgereer høyereenn fylket og landet for øvrig,og 11 % i
aldersgruppen20 -29 år mottar stønadtil livsoppholdnoe som er høyereenn fylket og landet for
øvrig.Profilenviserogsåat 25%ikke fullfører videregåendeopplæringinnen 5 år etter avsluttet
ungdomsskole.Tallet for landet forøvrig er 22 %. Dette er risikofaktorersom gir økt sårbarhetfor
skadevirkningerav høyt alkoholbruk.
Tall fra alkoholomsatt i
dagligvareog vinmonopolat
gjennomsnittskonsumeti
Horten er høyereenn Vestfold
og landet for øvrig.Figur1
viser at hver innbyggerover 15
år i snitt drikker 5.5 liter ren
alkohol per år.
Landsgjennomsnittetog
gjennomsnittfor Vestfold
forøvrig er 5 liter. Salgav
alkohol fra festivalerog fra
restaurant-og
skjenkenæringener ikke med i
statistikken.
IfølgeUngdataundersøkelsen
2017oppgir 13 % av
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ungdomsskoleelevene
å ha drukket så mye at de har følt segtydelig beruset.Dette er ikke signifikant
forskjelligfra landet for øvrigmed 12 %. Derimot er det en lavereandel enn landet for øvrigblant
elever i vgs.1. klassesom har drukket segberusetsisteår, med 43 % mot 46 %. Hyppighetenav
alkoholinntakøker med alder helt frem til 80 år i Vestfold,mensantall enheter per drikkesituasjon
går ned med økendealder. Flestenheter per situasjonser man i gruppen18 –24 år.
Befolkningsgruppermed høy utdanningog inntekt drikker oftest og samletsett mest, men har færre
alkoholrelaterteproblemerog skaderenn gruppenmed lav utdanningog lav inntekt.
Johøyerealkoholforbruketer i befolkningen,desto flere er det som har risikofylt alkoholbruk.
Totalforbruketer derfor en god indikator på hvor mangesom har et svært høyt alkoholinntak,og
dermed økt risiko for helsemessigeog sosialeskader.

2.2 Alkoholog helse
Alkoholer det vanligsterusmidlet i vår kultur. Småmengderalkohol innebærervanligvisliten
skaderisikofor friske personer.Å drikke alkohol er likevel forbundet med helseskader,både i
forbindelsemed enkeltepisoderog ved høyt forbruk over tid. Gradenav helserisikoøker jo høyere
promille man får, og hvor ofte man drikker. Det er likevelstore individuelleforskjeller.
Gradenav beruselseøker risikoenfor skaderog ulykker.Forutenat en svært høy promille kan være
farlig i segselv,øker ogsåsjansenfor å skadeseg,eller for at andre kommer til skade.Risikofor
skadeer større ved høy påvirkningsgrad.Sværthøy promille kan medførebevisstløshetved at
pustesentereti hjernen kan hemmes,og kan i verstefall medføredød. Årlig registreresdet 6000
sykehusinnleggelser
med akutt alkoholforgiftning.I tillegg til de umiddelbarefarene ved høy
promille, vil høyt forbruk av alkoholover tid øke risikoenfor flere alvorligesykdommerog skadepå
organersom hjerne, lever og hjerte.
Alleredeved å drikke ett eller to småglassvin dagligøkesrisikoenfor flere kreftformer. Risikoenfor
høyt blodtrykk,hjerneslagog leversykdomer høyeredersomman drikker tre alkoholenheter,for
eksempel3 småglassvin, hver dag.Det å drikke minst fem øl, en hel flaskevin eller 1/4 flaske
brennevinved sammeanledningkan øke risikoenfor en tidlig død. Risikoenfor å dø tidlig tredobles
ved slikeinntak flere gangeri uka. Hvor mye man må drikke for å ta skadeav det varierer fra person
til person,men sjansenfor å utvikle sykdomreduseresdersomman drikker med måte eller lar være å
drikke.

2.3 Tryggheti lokalsamfunnet
Trygghetfor innbyggerneer et av fire overordnendemål i kommuneplanenssamfunnsdel.En
overvektav voldstilfellenei Norgeer alkoholrelatert.Vold som blir utført i alkoholpåvirkettilstand
kan ogsåpåføre offeret smerte,sorg,angstog negativpsykososialutvikling i langtid etter hendelsen.
Ofte er bådeoffer og den som utøver vold påvirket,og mer enn halvpartenav all alkoholrelatertvold
involvererde av osssom bare drikker «nå og da». Mangeanmeldtevoldtekter er ogsåfestrelatert, og
dette er en økendetendens.Mye av volden skjer ifølge Helsedirektoratetutepå byen,og
skjenkestedermed høyt støynivå,trengselog dårlig belysning,samt kommunensskjenketid,øker
ogsåsjansenfor mer vold. Dørvakterog bartendereer pliktet til å nekte gjesterbådeinngangog
serveringdersomde vurderessom åpenbartpåvirket i den hensiktå forebyggeat vold og skader
skjer på steder der folk drikker.
Hvert år oppgir mangepersonerat de har opplevdepisodermed ubehagknyttet til andresinntak av
alkohol.Kvinnermelder oftere om slikt ubehagenn menn. Ubehagetkan eksempelvisværegenerell
utrygghet,støy,bemerkninger,atferd som kan oppfattes som truende, uønsketseksuell
oppmerksomheteller annenutilbørlig oppførselfra berusedepersoner.
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2.4 Godeoppvekstsvilkår
God oppvekster et av de andre overordnedemål i kommuneplanenssamfunnsdel.Alkohollovenhar
som overordnetmål å reduserede skadeligevirkningeneav alkoholbruk.Foreldresalkoholbrukkan
få negativekonsekvenserfor barnapå en langrekke områder. Mors alkoholbrukunder
svangerskapetkan skadedet ufødte barnet. Skadenesomfangog type varierer og er avhengigav
tidspunktet, alkoholmengdenog forhold hos mor og barn. Det kan bl.a. visessom konsentrasjons-og
lærevanskerog hyperaktivitet.Den mest alvorligetilstandener føtalt alkoholsyndrom,FAS.
Samlebetegnelsen
for medfødtealkoholskaderer FASD(Fetalalcoholsyndromdisorders).Foreldres
alkoholmisbrukkan svekkeomsorgenfor, og tilknytningentil barna.Ungdomsom har sett foreldrene
hyppigberuset,er mer utsatt for fysiskvold eller trusler om vold, depresjonssymptomerog
selvmordstankerog for en negativrelasjontil foreldrene.Skadeligbruk av rusmidlerer ofte del av et
større problembildeder psykososialevansker,sosioøkonomiske
faktorer og relasjonsproblemer
påvirkerbarnsoppvekstsvilkårog utvikling. Negativekonsekvenserav foreldresrusmiddelbruker
ikke utelukkendeknyttet til storforbruk eller avhengighet,men ogsåtil mindre omfattende bruk.
Foreldrenesdrikkevanerkan få betydningfor barn/ungeseget forhold til alkohol.Et gjennomgående
funn er at akseptav alkoholbrukfra foreldresside og alkoholrelaterteliberale holdninger/reglerfører
til høyereforbruk blant ungdom.

2.5 Kulturperspektiv
Levendemøteplassersom festivaler,konserter,restauranter,utestederog annenkulturbasert
næring,skaperaktivitet, attraktivitet og arbeidsplasser.Attraktivitet er et av de overordnedemålene
i kommuneplanenssamfunnsdel.Helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag(HUNT)brukesofte som
referanse,og viser tydeligesammenhengermellom deltagelsei kulturlivet og folks helse.Ved å
sammenligneopplysningerom deltagelsei kulturelle aktiviteter med helseopplysninger,har
forskernefunnet at alle som konsumererkultur i en eller annenform oppleverbedre helse,er mer
tilfreds med livet sitt og har mindre forekomsterav angstog depresjon,sammenlignetmed folk som
ikke er så opptatt av kultur. Det er med andre ord god folkehelsei å tilrettelegge for kulturtilbud.
Noen av dissekulturtilbudenehar salgav alkohol som en viktig inntektskilde.I Horten arrangeresdet
hvert år flere festivaler. Arrangøreneopplyserat festivalenebasererstore deler av sineinntekter på
salgav mat og drikke, herunderalkoholholdigdrikke.

2.6 Alkoholog næringsliv
“Næringslivet”omfatter i denne sammenhengbådedagligvarehandelen
som selgeralkohol med
maks4,7 volumprosentalkoholog alle spise-,skjenke-ogovernattingsstedersom serverer
alkoholholdigedrikkevarer.
Horten kommunehar 45 –50 virksomhetersom har skjenkebevilling.Serveringsvirksomhetene
har
en viktig rolle når det gjelder å gjøre Horten til en attraktiv kommunefor innbyggere,næringslivog
besøkende.Et attraktivt uteliv er en viktig del av et attraktivt sentrum.Mangebedrifter i Horten har
en rekkekunde-og leverandørbesøki løpet av året og etterspør et godt tilbud av spise-og
drikkestederlokalt.
Enundersøkelseutført avMedon Economicsi2017på oppdragfra NHOreiselivviserat det er
724 ansattei reiselivsbedrifteri Horten som bidrar med totalt 19 millioner i kommunaleinntekter fra
inntektsskatt.Reiselivsbedrifterer definert som alle typer bedrifter som leverertjenester til
menneskerpå reise,dvs.opplevelses-,overnattings-,serverings-,transport og
formidlingsbedrifter. Grunnlagetomfatter dermed flere bedrifter enn serveringsbedriftermed
skjenkebevilling,men gir et anslagpå hvilkenbetydningserveringsvirksomhetene
har for
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verdiskapingeni Horten kommune.Hotell- og utelivsbransjener et viktig arbeidsstedfor spesielt
ungdomog personermed innvandrerbakgrunn.
Det ble 13. mai 2019avholdt et møte med representanterfra utelivsbransjeni Horten kommuneder
formålet var å gi bransjenmulighet til å gi innspill til arbeidet med ny alkoholpolitisk
handlingsplan.Det foreliggeret eget referat fra møtet.
Bransjenoppfatter dialogenmed kommunensom god og kommunenrespondererraskt ved
henvendelserog at de gir goderåd og tips til skjenkeansvarlig.
De synesogsådet er bra med de
lovpålagteprøvenesom gir profesjonelleaktører.Påforbedringssidener de opptatt av det gis bedre
informasjonom hva som skalvedleggesi søknadenom skjenkebevilling.
Når det gjelder ordningenmed skjenkekontrollerog prikksystem,støtter de denne.De poengterer
samtidigat det er viktig at utøvelsenav kontrollen tar høydefor at det kan oppståsituasjonerder det
er vanskeligå ha full kontroll og at kommunensoppfølginggjøresut ifra en helhetsvurderingav
rapportene. Av forbedringerer bransjenopptatt av at kommunenser an enkelttilfeller og utøver lik
praksisfor alle.
Bransjenønskerat dagensordning med utvidet skjenketidom sommerentil kl. 0300fortsetter for
utestedenei sentrum,i et forsøkpå å dempekonkurransenfra Tønsberg.Det er et ønskeom at
Horten og Åsgårdstrandskalopplevessom attraktive sommerbyeri tillegg til å opprettholde
arbeidsplasser.

2.7 Oversiktover alkoholpolitikkeni andre kommuneri Vestfold
Av hensyntil konkurransesituasjonen,
vil det være en fordel med mest mulig like vilkår for skjenkeog utsalgssteder.I Vestfolder det utvidet skjenketidtil kl. 0300om sommereni Tønsbergog Horten.
I de øvrigekommunenestengeralkoholserveringenkl. 0200 hele året.
Virkemidlenefor å nå målenei alkohollovenvarier noe mellom kommunene.Viktigestikkord fra de
alkoholpolitiskeplaneneer skadebegrensning,
tryggeog godeopplevelser,forebyggendearbeid,
bevissteholdningertil forbruk av alkohol,kontrollert tilgjengelighet,seriøseog varierte møteplasser,
forutsigbarerammebetingelser,likebehandling,gjensidigforpliktelse,samarbeid,arbeidsplasserog
skatteinntektertil kommunen.Arenaerog møteplasserder hovedmålgruppener barn og
barnefamilier,har i de fleste planeneet restriktivt fokus med mål om mest mulig alkoholfriesoner.
I Tønsbergog Sandefjordhar de i tillegg til de obligatoriskeetablerer- og kunnskapskursene,
ogsåen
ordning med et obligatoriskansvarligvertskapskurs.Temaersom tas opp her er alkoholensrolle i
samfunnet,alkoholensegenskaperog virkninger,alkohollovenog sentraleskjenke-bestemmelser,
overskjenkingog definisjonav åpenbartpåvirket,samarbeidmellom kommune,politi og bransje,
utelivs-relatertenarkotika-problemerog kommunikasjon/konflikthåndtering.
Tønsbergog Sandefjordhar ogsåen ordningmed regelmessigesamarbeidsmøter
mellom virksomhetermed skjenke-og salgsbevillingog offentlige aktører som politikere,
administrasjon,politi og andre aktuelle aktører som næringsforening,taxinæringen,buss-selskaper,
vaktselskaper,natteravneneog andre.
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3. Alkoholpolitiskeretningslinjer
Alkoholer en lovlig vare,og samfunnethar en større virkemiddelpolitiskverktøykassetil rådighet,
enn for illegalerusmidler.Det gjelder bådepå lokalt og på nasjonaltnivå. Det finnes omfattende
forskningsbasertkunnskapom hvor effektive virkemidleneer med hensyntil å forebyggealkoholbruk
og alkoholrelaterteproblemer.Formåletmed alkoholpolitiskeretningslinjerer å bidra til
forutsigbarhetbåde for salgs-og skjenkenæringenog for kommunensom forvalter av alkohollovens
bestemmelser.

3.1 Definisjoner
Alkoholholdigdrikk brukessom fellesbetegnelsepå drikker som inneholdermer enn 2,5
volumprosentalkohol.Aldersgrensebestemmelsene
gitt i loven,og som gjengisi retningslinjene,
gjelder ogsåfor drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosentalkohol.
Forskriftom omsetningav alkoholholdigdrikk leggerfølgendedefinisjonertil grunn:
Alkoholfri drikk:
Alkoholsvakdrikk:
Alkoholholdig drikk gr 1:
Alkoholholdig drikk gr 2:
Alkoholholdig drikk gr 3:

Drikk som inneholderunder 0,7 volumprosentalkohol.
Drikk som inneholdermellom 0,7 og 2,5 volumprosentalkohol.
Drikk som inneholderover 2,5 og høyst4,7 volumprosentalkohol.
Drikk som inneholderover 4,7 og mindre enn 22 volumprosentalkohol.
Drikk som inneholderfra og med 22 til og med 60 volumprosentalkohol.

3.2 Sosialdumpingog konkurransevridning
Horten kommunestøtter et seriøstarbeidslivog etterstreber dette hos alle aktører.Minstelønner
allmenngjort,og det settesderfor som et krav at bevillingshaverefølger loven. Tiltaket er et tiltak for
å hindre sosialdumping,og konkurransevridning.

3.3 Kommunensvirkemidleri alkoholpolitikken
Kommunenhar en rekke virkemidleri utformingenav lokal alkoholpolitikk.Horten kommunes
alkoholpolitikkskalvære forsvarlig,forutsigbarog forståeligbådefor næringog kommune.Horten
kommunehar tidligere vedtatt at det skaltilstrebeså opprettholde alkoholfriesonerog arenaer.
Følgendevirkemidlerskalgjeldefor Horten kommunesalkoholpolitikk2020-2023:
Stimuleretil, og leggetil rette for at det skalværeattraktive møtearenaeri kommunen,særlig
for barn og ungdom,hvor alkoholikke serveres.
Økekunnskapog bevissthethos innbyggernei kommunenom virkningenealkoholkan ha.
Økonomiskstøtte til alkoholfriearrangementerrettet mot barn og unge.
Det skalnormaltikke skjenkesalkoholpå kommunaleskoler,barnehager,ungdomsklubber,
idretts-og fritidslokaler,verkeni eller utenfor åpningstid.
Kulturhuset37 og Bibliotekskali størst mulig grad opprettholdessom alkoholfriearenaer.
Det skalikke skjenkeseller selgesalkoholved arrangementersom i hovedsakretter segmot
barn og unge.
For å sikre ansvarligalkoholhåndtering,etableresdet, etter anbefalingfra fylkesmanneni
Vestfold,et dialogforummellom skjenke-ogsalgsnæringenog offentlige og private berørte
aktører.
Alle skjenkestederbør delta på “Ansvarligvertskap”kurs utviklet av Helsedirektoratet.
Påleggeskjenkestedermed maksimalåpningstidå ha godkjenteordensvakter.
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I tråd med alkohollovenskaldet gjennomføresen kvalitativt god kontrollvirksomhetmed
steder som har bevillingfor salgog skjenkingav alkohol.Kontrollenekan væremålrettede og
differensierte.
Ta initiativ og bidra til rus-/alkoholforebyggendeog holdningsskapende
arbeid i barnehager,
skoler,ungdomsklubber,idrettslagog festivaler.
Leggetil rette for økt tilgjengelighetfor barn og ungetil inkluderendefritidstilbud som bidrar
til mestring,tilhørighet og trivsel.
Det innføresmålrettet kontroll ved skjenkesteder,som søkerom og får tillatelse til å skjenke
alkohol til 03:00.
Kommunensetter krav til bedrifter som ønskerskjenkebevilgningat deresansatteminimum
får minstelønnetter satsenei allmenngjortminstelønn. Bevillingssøkermå dokumentereat
ansattehar lønnsvilkåri hht ovennevnteved søknadom skjenkebevilling.At ansattehar
minimum allmengjortminstelønnvil væreet vilkår i bevillingen.

3.4 Fellesfor salgs-og skjenkebevillinger
Salg,skjenking,engrossalgog tilvirkning av alkoholholdigdrikk kan bare skjepå grunnlagav bevilling
etter alkoholloven,jfr. § 1- 4a
Kommunedirektørener delegertmyndighettil å fatte enkeltvedtaki alle bevillingssøknaderetter
alkoholloven. Ved søknadom salgog skjenkingav alkoholholdigdrikk skalHorten kommunes
søknadsskjema
benyttes.Skjemakan hentesi rådhusetsservicetorg,og liggerpå kommunens
internettsider. Vedtakenesom er gjort på delegertmyndighetleggessamletfrem for politisk
behandling,for å sikre den politiske styringenog forankringen. Vedtakeneleggesfram for
Hovedutvalgetfor Helse,omsorgog sosial(HHOS).HHOSskalvurdere og behandleklagerpå vedtak
fattet av administrasjonen.
Bevillinggis til den for hvis regningvirksomhetendrives.
Tildelingeneav bevillingfor alkoholholdigedrikkevarergjelder frem til 30.06.2024,dersomikke annet
er fastsatt i enkeltvedtak,eller bevillingenav andre grunnerer falt bort. Det må søkesom ny
bevillinghvert år, etter nytt kommunestyreer konstituert.

3.5 Salgav alkoholgruppe1
Salgsbevillinger
kan tildeles dagligvareforretninger,og spesialforretninger.Det er omsetningenav
vareslagenesom er avgjørendefor hvorvidt stedet regnessom en dagligvarebutikkeller som en
kiosk.Vareutvalgeti hylleneer ikke tilstrekkelig. I spesielletilfeller kan det gjøresunntak fra
retningslinjenedersomdette er hensiktsmessigut fra en helhetsvurdering.Med spesialforretninger
menesforretninger som tilbyr ett bredt utvalg av alkoholholdigeog alkoholsvakedrikk, med inntil
4,7%alkoholinnhold. Utsalgsstedetmå ogsåha ett utvalg alkoholfriealternativ.Det må
dokumenteresenn bestått prøve for å få salgsbevilling.

3.6 Skjenkebevillinger
Skjenkebevillingerfor alkoholholdigdrikk gruppe1-3 kan tildeles til følgendekonsepter:
Spisesteder,skjenkestedermed liten eller ingenmatservering,studentsteder,overnattingsstederog
selskapslokaler.Med “spisesteder”menessteder hvor matomsetningenutgjør hoveddelenav
totalomsetningen.Inngangspengerberegnesikke med som en del av totalomsetningen.Ved alle
spisestederskaldet foreliggeet fullverdig mattilbud. Med “overnattingssteder”menesvirksomheter
som har rom med dusj/bad og toalett. I tillegg må virksomhetenogsåha resepsjonstjeneste.Ved
virksomhetersom ikke oppfyller de spesifikkekrav til overnattingsstederkan det etter en konkret
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vurderinggjøresunntak, dersomavvikeneer av mindre omfang. Skjenkebevillingfor minibar gir også
anledningtil å serverebrennevinunder forutsetningav at bevillingshaversørgerfor tilstrekkeliggode
rutiner som hindrer at brennevinserveresfra minibar på tidspunkt da skjenkingav brennevinikke
skalfinne sted, og at det tas tilstrekkelighensyntil aldersgrensebestemmelsene.
Med “steder med
liten eller ingenmatservering”menespuber, barer, diskoteke.l., som ikke faller inn under andre
kategorier.
Med “selskapslokaler”meneslokaler der sluttede selskaperavholdes.Dersomlokalet er åpent for
alminneligpublikum,må det sluttede selskapholdesfysiskatskilt fra den øvrigedel av lokalet. Med
dette menesat det sluttede selskapetmå holdesi et eget rom på skjenkestedet.
Avskjermingi form av planter eller andre provisoriskeløsningeraksepteresikke.
Med «studentsteder»menessteder som har studenterog ansatteved høyerelærestedersom
primær målgruppe,og som ikke har erverv som formål.
Nye bevillingertil andre konsepterkan tildeles etter en konkret vurdering.Skalskjenkebevillinggis,
bør det foreliggeandre forhold/sider ved konseptet/virksomhetensom tilsier at slik bevillingbør
gis. For utvidelseav eksisterendeskjenkestedermå det fattes nytt vedtakom tildeling av bevillingfor
det utvidede arealet.

3.7 Salgs-skjenketiderfor alkoholholdigdrikk i Horten kommune
Maksimaltiderfor salgog skjenketiderer regulert i alkohollovenmed forskrifter. Horten kommune
har i tillegg vedtatt følgendebegrensninger.
Skjenkingav alkoholholdigdrikk med laverealkoholinnholdenn 22 volumprosentalkohol (gruppe1
og 2) kan skjealle dagerfra 1. septembertil 14. mai fra kl. 08.00til 02.00,og alle dagerfra 15. mai til
31. augustfra kl. 08.00til 03.00. Skjenkingav alkoholholdigdrikk med 22 volumprosenteller mer
(gruppe3) kan skje alle dagermellom fra 1. septembertil 14. mai fra kl. 13.00til 02.00,og alle dager
fra 15. mai til 31. augustfra kl. 13.00til 03.00.
Det kan vedtasinnskrenkningeri skjenketidenfor det enkelte skjenkested.Skjenkingav alkoholholdig
drikk skalfølge skjenkestedetsåpningstidinnenfor skjenketideni første og andre ledd.
Alkoholholdigdrikk som ikke er konsumertsenest30 minutter etter skjenketidensutløp skalryddes
fra gjestensbord.
Salgstidalkoholholdigdrikk:
Salgog utleveringav alkoholholdigdrikk med høyst4,7 volumprosentalkohol skalfølge
utsalgsstedetsåpningstidinnenfor salgs-ogutleveringstidersom er bestemtav kommunestyret:
Frakl. 08.00til 20.00hverdagerog dag før Kristi Himmelfartsdag
Frakl. 08.00til 18.00dagerfør søn-og helligdager(påske-,pinse,jule-og nyttårsaften)
Alkoholholdigdrikk må væreregistrert i kassenfør salgstidensslutt.

3.8 Kommunensrett til å sette vilkår for tildeling av skjenkebevilling
Adgangentil å stille vilkår er et viktig alkoholpolitiskinstrument.Det er opp til kommunenetter
søknad,å vurdereom skjenkebevillingskalinnvilgeseller ikke. Etvedtak om å gi skjenkebevillinger et
begunstigendevedtak. Et vilkår er et forbehold som tar sikte på å begrenserekkeviddenav
bevillingen.
Vilkårsadgangen
etter alkohollovener i samsvarmed vilkårsadgangensom følger avden alminnelige
forvaltningsretten.For at vilkåret skalværelovlig, må det ha sakligsammenhengmed den bevillingen
som gis,for eksempelfremme alkohollovensformål, lette kontrollen eller avvergeskadevirkningene
ved skjenkingav alkoholholdigdrikk.Med alkohollovensformål menesbåde den generelle
formålsbestemmelseni § 1-1 og de spesielleformålenemed de enkelte bestemmelsene.
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l vurderingenav om et vilkår er lovlig og rimelig må det leggesvekt på lovensordlyd, bakgrunnenfor
bestemmelsenog formålet med den. De offentlige behovog interessermå sesi sammenhengmed
hvilkenvirkningdet foreslåtte vilkåret vil få for bevillingshaver.Det kan settesbådegenerellevilkår
for alle skjenkestederi kommunenog individuellevilkår i tilknytning til hvert enkelt bevillingsvedtak.
Ved fastsettelseav vilkår krevesen forankringtil loven.
Det kan settesvilkår om:
bestemt aldersgrensefor adgang
ordensvakter
kravtil utforming av lokalene
at det ikke fastsettesenhetspriserog/eller gis rabatter på alkoholholdigdrikk
Vilkårenekan bidra til å begrensetilgjengelighetentil alkohol og kan ogsåbegrunnesi hensynettil
kontroll med utøvelsenav bevillingen.Vilkårenemå ikke væreuforholdsmessigtyngendeeller av
andre grunnerurimelig.Det er en sammenhengmellom disseto kravene:Joklarerevilkåret fremmer
lovensformål, desto tyngre vilkår kan aksepteres.Enkeltevilkår vil stort sett alltid væreså tyngende
at de ikke er lovligeselvom sammenhengener åpenbarog effekten garantert.Dette gjelder for
eksempelvilkår som griper inn i bevillingshaverspersonligeintegritet eller frihet.

3.9 Saksbehandling
Ved vurderingom bevillingbør gis skalkommunenskalkommunenivareta alkohollovensmål om å
begrensede samfunnsmessige
og individuelleskadersom alkoholbrukkan innebære.
Følgendelokaleforhold må leggestil grunn før bevillingevt kan gis:
Målsettingerog føringerlagt i alkoholpolitiskhandlingsplan.
Stedetsbeliggenhet.(Er stedet for eksempellokaliserti nær tilknytning til lekeområderfor
barn, ungdomsklubber,idrettsarenaeretc.)
Stedetskarakter.(Harstedet for eksempelprofil som strippeklubb,tilrettelagt for tipping,
nattklubb etc.)
Driftskonseptog målgruppe.
Trafikk-og ordensmessigeforhold.
Næringspolitiskehensyn.
Innbyggernesrett til nattero etter kl. 23.00.
Hensynettil lokalmiljøetfor øvrig.
Folkehelseprofilenfor Horten.
Om bevillingssøkerog personernevnt i alkohollovens§ 1-7 b er egnet til å ha salgs-og
skjenkebevilling.

3.9.1 Uttalelsersom kan leggestil grunn ved behandlingav søknad
Ved søknadom ny bevillingskaldet innhentesuttalelsefor å sikre forsvarligbehandlingav
søknaden.Det kan være aktuelt å innhente uttalelsefra:
Politiet
Skatteoppkrever
Skatteetatenog avgiftsmyndighetene
Arbeidstilsynet
Planog utbyggingstjenesten
Kommuneoverlegen
Kommunalområdeteknisk
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Mattilsynet
NAV
Enhetfor rus og psykiskhelse

3.10 Ambulerendeskjenkebevillinger
Det må i enkeltetilfeller søkesom ambulerendebevillingfor lukkedearrangementer(sluttet
selskap). Med “sluttet selskap”menesen krets av personersom samlesfor et bestemt formål i et
bestemt lokale.Medlemmenei selskapetmå danneen sluttet krets av personerder utenforstående
ikke kan kommeinn uten at visseformer følges.Det er ikke tilstrekkeligat man skriversegpå en liste
eller kjøper billetter. I tvilstilfeller avgjørkommunenetter skjønnom et selskapkan betegnessom
”sluttetselskap” i alkohollovensforstand.

3.11 Skjenkebevillingerfor en enkelt anledning
Enskjenkebevillingfor en enkelt anledninger en tillatelse til å selgealkoholholdigdrikk under et
arrangementsom skalvære åpent for publikum.Enskjenkebevillingfor en enkelt anledningkan
nyttes for lokaler hvor det ellers ikke er tillatt å selgealkoholholdigdrikk (for eksempelfor en
tilstelning i et bygdehus).
Et arrangementsom er innvilget skjenkebevillingfor en enkelt anledninger undergitt den ordinære
kontrollen fra kommunensskjenkekontrollørerog vil kunnebli oppsøktunder arrangementet.
Arrangørav festivaler,eller andre arrangementermed forventet stort publikum må gjennomføre
risiko og sikkerhetsanalyse
for arrangementet,og må vedleggesikkerhetsplanfør bevillingkan gis.

3.12 Tillatelsertil uteservering
Det er ikke tillatt med musikkeller underholdningved bruk av elektriskanlegg/høyttalerpå
uteserveringenetter kl. 23.00.Musikk eller underholdningmå ikke væreslik at det er til vesentlig
sjenanseeller ulempefor dem som bor eller oppholdersegved området hvor uteserveringen
foregår. Dørerog vinduer skalværelukket etter kl. 23.00av hensyntil beboerei omgivelsene.
Fremkommelighetenog de trafikale forhold skalværegode etter etableringav
uteserveringen.Breddentil fri ferdselavgjøresetter en konkret vurdering,den skali utgangspunktet
ikke væreunder 2 meter. Unntakkan gjøresi områdermed liten ferdsel.Alle stedetsinnretninger
som skilt, blomster o.a. skalværeinnenfor grensenpå 2 meter, slik at den faktiskebreddentil fri
ferdsel er 2 meter.
For etableringersom ikke fjernes utenfor sommersesongen
skaldet væremin 3,20 meter fri bredde
for å kunne foreta snøryddingder hvor det er aktueltfor kommunen.
Skjenkearealetpå uteserveringenmå væreklart avgrensetmot det arealet som ikke er skjenkeareal.
Følgendeavgrensningergodtas:
«Metallgjerderi lengreseksjonersom ikke er grunnfastei kombinasjonmed tøy eller tau, eller andre
løsningersom sikrerbehovetfor avgrensingog flyttbarhet.»
Avgrensingerpå offentlig grunn skalfjernes når de ikke er i bruk.
Førtillatelsen til uteserveringtas i bruk, skalsøkersendeegenerklæringtil Horten kommunesom
bekrefter at søkerhar lovlig adgangtil å benytte arealet til uteservering.
Musikk er et viktig innslagi våre kulturopplevelser.Bådeå delta og lytte til musikkgir positive
opplevelser. Helsemyndigheteneønskerå bidra til at flest mulig skalfå del i slikepositive
opplevelser,men samtidigpåseat musikkenutøvespå lydnivåersom ikke fører til hørselsskadereller
helseplagerfor publikum eller menneskersom oppholdersegi nærmiljøet.
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Helsedirektoratethar utarbeidet en veileder(Musikkanleggog helse–Veileder til arrangørerog
kommunen). Det er en forutsetningat arrangørermed kommunalskjenkebevillingforholder segtil
de retningslinjersom er gitt i denneveilederen.
Det er ikke noe nytt at myndighetenestiller krav til begrensningav lydnivåerog støy som kan
medføreen belastningpå helse-ogtrivselsmessigeforhold. Lokalemyndigheterhar imidlertid
mangletkonkreteanbefalingerom akseptablelydnivåerved konserter,festivaler,o.l. Dette har igjen
bidratt til ulik håndhevingav bestemmelseri helse-og miljølovgivningenfra kommunetil kommune,
samtidigsom utøvere og arrangørerhar mangletretningslinjerå forholde segtil.
Ved fastsettingav anbefaltelydnivåerog målemetoderi denneveilederen,er det lagt vekt på
tilpasningtil bådenasjonaleog internasjonaleanbefalingerpå området. Lydnivåeneer dessuten
valgt med sikte på å beskyttehørselentil personersom går ofte på konserterog musikkarrangementer,og spesieltbarn og ungdomblant disse.
For enkeltarrangementertillates det utvidet bruk av lydanleggtil kl. 24.00på kveld til lørdagog
søndag.

3.13 Kontroll med salgs-og skjenkesteder
Kontrollenmed kommunalebevillingerer tillagt kommunen.
Bevillingsmyndigheten
kan når som helst kreve adgangtil salgs-ogskjenkestedetslokaler og
regnskaper,herunderkreveå få nødvendigeopplysningerom regnskapog drift fra bevillingshaverog
kontrollere føring av internkontroll etter forskriftenskapittel 8.
Kontrollenskalsærligomfatte salgs-ogskjenketidene,aldersbestemmelsene,
og at det ikke selges
eller skjenkestil personersom er åpenbartpåvirket av rusmidler.Kontroll kan ogsårette segmot
forhold kommunensyneser hensiktsmessigetter en vurderingav lokaleforhold.
Skjenkekontrollerskal utføresav to personersom sammenkontrollerer skjenkestedene.Variasjoni
kontrollarbeidetvil bli vektlagt.Spisestedermed lav alkoholomsetningvil i større grad få åpen
kontroll. Stedermed høy alkoholomsetning,18-års aldersgrenseog med langskjenketidvil få
anonymekontroller. Kontrollenekan skje på alle ukedagermen med hovedvektpå fredagerog
lørdager.
Helsedirektoratetsveilederfor skjenkekontrollliggertil grunn for all
kontrollvirksomhet. Enkeltanledningerav en vissstørrelseskalogsåkontrolleres.

3.14 Dispensasjon
Ordførerenkan, om det finnes godegrunnerfor det, i samrådmed kommunedirektørengi
dispensasjonfra alkoholpolitiskeretningslinjer.

4. Kilderog referanser
Helsenorge.no
www.lovdata.no
www.helsedirektoratet.no
www.kommunetorget.no
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